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Bioplastics
ook voor MAP

Toepasbaarheid bioverpakkingen onderzocht
Van bioplastics werd vaak gedacht dat hun gasbarrière onvoldoende is voor verpakken onder gemodificeerde atmosfeer.
Onterecht, zo blijkt uit een groot coöperatief onderzoek in
Vlaanderen. Met name op cellulose gebaseerde plastics zijn
geschikt voor MAP.
Heel wat verpakkingsmaterialen gingen de

zame verpakkingen) worden nu rijst en
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met andere onderzoeksinstellingen (Hoge-

kingsfilms of -schalen van hernieuwbare

oliebasis getest: Ecoflex van BASF. Ecovio
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grondstoffen (zie tabel 1). Polymelkzuur

van BASF bevat zowel Ecoflex als PLA. Een

gisch Verpakkingsinstituut en Vlaams

(PLA) wordt via fermentatie gemaakt uit

aantal films is speciaal voor het project ont-

Kunststofcentrum) binnen Pack4Food,

mais. Polyhydroxybutyraat (PHB) is een

wikkeld, zoals de combinatie Cellophane,

terwijl 22 bedrijven in een gebruikersgroep

polyhydroxyalkanoaat dat bacteriën aan-

metaal en PLA, die van Natureflex en PLA,

deelnamen. Met heel concrete resultaten.

maakt. De cellulose voor de Natureflex en

en van PHB en Ecoflex. Ook werd een door

Peelman: “In een samenwerking tussen

Cellophane komt uit houtpulp. En het

de Hogeschool Gent ontwikkelde PLA-

Lima (biologische voedingsmiddelen) en

xylaan van Xylophane A wordt gewonnen

schaal meegenomen.

Be_NaturaL (verpakkingsconsulent duur-

uit agrarische bijproducten, zoals graanze-

Goede barrière?
Voor verpakken onder gemodificeerde

Wat zijn bioplastics?

atmosfeer (MAP) moet de zuurstof- en

Sommige bioplastics zijn zowel van hernieuwbare grondstoffen als bioafbreekbaar,

koolstofdioxidebarrière van een bioplastic

andere zijn wel bioafbreekbaar maar op aardoliebasis, en weer andere zijn van her

voldoende hoog zijn, terwijl voor droge

-nieuwbare grondstoffen maar niet bioafbreekbaar. Bioafbreekbaar betekent dat het

voedingsmiddelen de waterdoorlaatbaar-

materiaal door micro-organismen wordt afgebroken. De omstandigheden waarin dit

heid laag moet zijn. Beide eigenschappen

proces kan plaatsvinden, verschilt per materiaal. Sommige zijn industrieel composteer-

zijn gemeten in het Verpakkingscentrum

baar (norm EN 13432), maar er zijn ook thuiscomposteerbare bioplastics. Bioplastics

van Xios Hogeschool in Hasselt (tabel 1).

kunnen nog twee tot drie keer duurder zijn dan conventionele folies.

“Een zuurstofdoorlaatbaarheid van minder

http://en.european-bioplastics.org en www.belgianbiopackaging.be

dan 10 cc/m2.d betekent een goede barrière
en geschikt voor MAP-toepassingen in koe-
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ling”, duidt Peelman. “Tussen de 10 en 100
is een medium barrière. Boven de 100 is
een vrij lage barrière: die materialen zijn
alleen geschikt voor groente en fruit of voedingsmiddelen die onder lucht worden verpakt.” Tot die laatste groep behoren het
multilaags PLA (Bioska) en de combinatie
Ecoflex/Ecovio. Een goede barrière voor
MAP hebben de Natureflex-films, de combinatie met Cellophane, en Xylophane A.

Hamworst in PLA-tray met Natureflex type 1/PLA.

De doorlaatbaarheid voor water blijkt even-

Lendenbiefstuk in PLA-tray met Natureflex type 1/
PLA.

eens het hoogst bij de Bioska en Ecoflex/
Ecovio, terwijl de gemetalliseerde cellulosefilm (Natureflex type 2) en de PLA-tray het
beste vocht buiten houden. Ook hier is een
2.d)

waarde van onder de 10 (g/m

een vrij

hoge barrière, weet Peelman. “Voor echt
droge producten zou het echter nog iets
lager moeten liggen, onder de 5, maar dat is
ook afhankelijk van het voedingsmiddel.”

‘De films liepen
soepel over de verpakkingsmachines’

De Bioska en de Ecoflex/Ecovio zijn dus

aaleigenschappen en de onderzoekswensen
van de deelnemende bedrijven (zie tabel 2).
In de categorie kort houdbaar (gekoeld,
7°C) zijn verpakte tomaten en lendenbiefstuk onderzocht, bij middellang houdbaar
(7°C) hamworst, filet de saxe, frieten en
geraspte kaas, en bij lang houdbaar (kamer-

niet geschikt voor droge producten, maar

Houdbaarheidstesten

temperatuur) tortillachips, speculoos, aard-

wel voor bijvoorbeeld groente en fruit of als

Fysisch-chemische parameters, microbiële

appelvlokken en rijstwafels. Het materiaal

omverpakking.

groei, chemische parameters voor vetoxida-

van bacteriële oorsprong PHB kon uitein-

“Gezien de variatie in filmeigenschappen

tie (peroxidewaarde, malondialdehyde,

delijk niet mee worden genomen in de

zijn multilaags bioplastics geschikt voor

vrije vetzuren), en kleur, geur en smaak: ze

houdbaarheidstesten vanwege leverings-

het verpakken van verschillende typen

werden gemeten en beoordeeld in een grote

problemen. Terwijl Xylophane A (Skalax)

voedingsmiddelen, van kort houdbare en

serie houdbaarheidstesten. De combinaties

door wijzigingen in de formulering even-

middellang houdbare, tot lang houdbare

van materialen en voedingsmiddelen zijn

min goed kon worden beoordeeld; het is

producten”, concludeert Peelman.

gekozen op basis van de gevonden materi-

nog in ontwikkeling.

Tabel 1. Onderzochte multilaags bioplastics en hun barrière-eigenschappen.
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Merknaam/materiaal

grondstof

fabrikant/
leverancier

O2 (cc/m2.d)

H2O (g/m2.d)

Natureflex type 1

cellulose/zetmeel

Innovia Films/Bastinpack

9,9

10,1

Natureflex type 2

gemetalliseerd
cellulose/zetmeel

Innovia Films/Be_NaturaL

3,4

5,0

Ecoflex+Ecovio/Ecovio/
Ecoflex+Ecovio

aardolie/PLA

BASF /BPI Formipac

815,0

216,4

Gemetalliseerd PLA

PLA

Taghleef/Vitrapack

25,4

2,3

Cellophane/metaal2/PLA

cellulose/PLA

Innovia Films/Be_NaturaL

9,1

9,7

Papier/AlOx3/PLA

hout/PLA

Be_ NaturaL

45,7

6,0

Bioska (meerlaags PLA)

PLA

Plastiroll/Be_Natural

617,6

275,1

Natureflex type 1/PLA

cellulose/zetmeel/pla

innovia/FKur/segers &
Balcaen

11,01

11,3

PHB/Ecoflex

PHB/aardolie

Greengran/ BASF/
Wageningen UR

142,1

80,6

Xylophane A gecoat op
papier (Skalax)

agrarische
bijproducten

xylophane AB

3,7

24,3

PLA-tray

PLA

ontwikkeld door Hogeschool Gent

46,8

3,8

1. O2 gemeten bij 23°C en 75% relatieve vochtigheid (RV) en H2O bij 38°C en 90% RV | 2. metaallaag: aluminium | 3. AlOx = aluminiumoxide

heidsproeven 7°C was. Een lagere tempera-

materialen bleven binnen de wettelijke

tuur resulteert in lagere gasdoorlaatbaarhe-

migratielimiet van 10 mg/dm2. Uitzonde-

den. Voor de filet de saxe gaven de testper-

ring was de voor het project ontwikkelde

sonen zelfs de voorkeur aan filet de saxe in

Natureflex type 1/PLA-film, waarvan de

biofilm (Natureflex, en PLA-

productie nog niet was geoptimaliseerd.

tray+Natureflex/PLA) boven die in de con-

De cellulosematerialen waren makkelijk te

ventionele verpakking, voor smaak, geur en

bedrukken, maar het oppervlak van PLA

kleur.

bleek gevoelig voor oplosmiddelen. Dat
laatste is op te lossen met andere inkten.

Tomaten in PLA-trays met daarover meerlaags PLA.

Knapperig

De best presterende plastics in de houd-

Voor de droge, lang houdbare producten

baarheidsproeven gebruikte Peelman om

als chips, koekjes en rijstwafels is behoud

de producten te verpakken op horizontale

van knapperigheid essentieel en dus moet

en verticale flowpackmachines bij verschil-

de verpakking vocht buiten houden. Bieden

lende bedrijven. De films liepen soepel over

De resultaten zijn overwegend positief voor

de multilaags bioplastics voldoende

de verpakkingsmachines. “Wel moesten we

de kort- en middellang houdbare produc-

bescherming tegen vocht? De tortillachips

de instellingen aanpassen”, aldus Peelman,

ten. De geteste multilaags bioplastics vor-

waren nog krokant op het eind van de

verwijzend naar de sealdruk, -tijd en -tem-

men voldoende barrière tegen zuurstof en

houdbaarheid, bij zowel de Cellophane/

peratuur.

koolstofdioxide om de houdbaarheid van

metaal/PLA-film, als de Natureflex. Ook

“De Natureflex-films konden goed worden

de geteste voedingsmiddelen te garanderen.

rijstwafels waren nog knapperig in de

verwerkt en vrij gemakkelijk worden

“Bij bijna alle metingen scoorden de biover-

Natureflex-films, maar voor Cellophane/

geseald”, specificeert Peelman. “De cello-

pakkingen even goed als de conventionele

metaal/PLA werd de test vroegtijdig afge-

faanfilm ook. Maar gemetalliseerd PLA en

film”, vertelt Peelman. “Alleen in de sensori-

broken. Voor speculoos en aardappelvlok-

PLA zijn erg temperatuurgevoelig; het

sche beoordeling zagen we bij hamworst

ken konden geen conclusies worden

voordeel is een lagere sealtemperatuur

meer verkleuring in de bioverpakking dan

getrokken over de waterbarrière. Alle ver-

(vanaf 80°C), wat een energiewinst oplevert

in de conventionele verpakking.”

pakkingsproeven werden hier uitgevoerd

tegenover 150°C-180°C. Anderzijds mag

op industriële verpakkingsmachines, waar-

uiteraard de temperatuur niet te hoog zijn.

Verrassende resultaten

bij verschillende verpakkingen gaatjes of

Bij hogere temperaturen (bijvoorbeeld

De goede scores verrasten Peelman en haar

microlekken vertoonden bij de lasnaden.

150°C) werd vervorming van de PLA-film

collega’s. “Op voorhand was het idee dat

en van de Ecoflex/Ecovio-film vastgesteld.”

bioplastics niet voldoende barrière zouden

Bedrukbaarheid en verwerking

vormen. Wij hebben aangetoond dat toch

Ook de migratie en bedrukbaarheid van de

• Anja Janssen •

zeker een aantal films wel voldoen voor

multilaags bioplastics zijn onderzocht. Alle

ir. A. Janssen is freelance journalist

MAP-verpakken. Zo zagen we dat met de
Natureflex-films gedurende zeven tot acht
weken de zuurstofconcentratie in de ver-

Tabel 2. Overzicht combinaties voor de houdbaarheidstesten.

pakking heel laag blijft. Voor de PLA-schaal

voedingsmiddel

met daarop papier/Alox/PLA lag de zuur-

tomaten

PLA-tray + meerlaags PLA

stof in de verpakking iets hoger dan bij de

lendenbiefstuk

PLA-tray + Natureflex type 1/PLA

hamworst
filet de saxe

Natureflex type 1
Natureflex type 2
PLA-tray + Natureflex type 1/PLA

voor de PLA-schaal met Natureflex type1/

hamworst

PLA-tray + papier/AlOx/PLA

PLA waren echt goed. Die laatste twee

frieten
geraspte kaas

Natureflex type 1
Natureflex type 2

hoge zuurstofdoorlaatbaarheid van 45 cc/

aardappelvlokken

Skalax (Xylophane)
Natureflex type 2

m2.d voor papier/Alox/PLA en van 46,8 cc/

rijstwafels
tortillachips

Cellophane/metaal/PLA
Natureflex type 1
Natureflex type 2

speculoos

Natureflex zonder zetmeel
Natureflex thuiscomposteerbaar
Natureflex zonder zetmeel

conventionele film, maar nog altijd onder
de limiet in de industrie. En de resultaten

resultaten zijn verrassend gezien de vrij

m

2.d

voor de PLA-schaal.” Het is wel zo dat

deze waarden zijn gemeten bij 23°C, terwijl
de bewaartemperatuur tijdens de houdbaar-

geselecteerde films

019

It’s easy to do
business with us
Tereos Syral is recognised by its customers for its exceptional
service and ever increasing standards. Our Customer
Satisfaction improvement policy is a powerful tool at
the heart of our organisation, striving to make your daily
business easier. That is our vision of growth.

Tereos Syral is a leading producer
of starch, starch sweeteners,
alcohol and proteins in Europe.

Reveals the potential of cereals
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